Het nieuwe Lampegats Prinselijk Jeugdgezelschap stelt zich voor:

Jacky van Hout is dit jaar Markies van Eynthoven, met Fleur van Bakel als Markiezin aan zijn zijde. Beiden
ook in prachtige nieuwe pakken. Bente van de Beek is de heraut en Olivier Driessen kruipt in het narrenpak.
Bijzonder dit jaar is de afkomst van lakei Wies Janssens. Ze woont in Zwolle, maar viert jaarlijks met haar
ouders carnaval in Lampegat. Graag wilde ze dat ook wel eens meemaken als lid van het jeugdgezelschap.
Dansmarietje Suus van Rosmalen en Coco Geerts maken het zevental compleet.
Het carnavalsbloed stroomt bij dit jeugdige clubje duidelijk door de aderen want de vaders van zowel de
Markies en Markiezin als dansmarietje Coco waren ooit stadsprins van Lampegat. Fleur vindt dat 'super
leuk'. “Ik wilde al heel lang Markiezin worden. Nu ben ik het en ben super blij.”
Ook Heraut Bente en Nar Olivier zijn heel blij. Bente: “Sinds ik vorig jaar werd gekozen bij de Markiezing kijk
ik er al naar uit! We hebben echt een super leuk groepje.” Olivier heeft veel zin in het bezoek aan de scholen
en de optocht op de mooie praalwagen.
Dansmarietje Suus heeft overal zin in. “Het lijkt me vooral leuk als we naar het bejaardentehuis en de
scholen toe gaan.”
Dit jaar zijn de Markies en Markiezin in nieuwe pakken gestoken en het is voor het eerst dat er ook
dansmarietjes in het gezelschap zitten. De pakken van alle vier deze kinderen zijn gemaakt door Astrid
Thomasse. In de fotostudio van Rens van Mierlo zijn de prachtige foto’s van het gezelschap gemaakt.
Het gezelschap gaat de Lampegatse jeugd voor in het feestgedruis. Het zevental arriveert op
zaterdagmiddag om 12.41 uur met de Stadsprins op de Lampegatse Hoofdstatie. Zij gaan op hun eigen
praalwagen voorop in de (kinder) optocht. De kinderoptocht eindigt ter hoogte van Hotel Pullman
Eindhoven. Vervolgens barst dan in de Effenaar rond 14.00 uur een groots kinderfeest los met o.a Jeroen’s
Jeugdshow, in afwachting van de prijsuitreiking die rond 15.30 uur plaatsvindt.
Op zondagmiddag wordt in de tent op de Markt de Markiezing gehouden. Dan strijden kinderen tussen 8 en
12 jaar om de verkiezing tot Markies, Markiezin of een van de karakters in het gevolg voor het carnaval in
2018.

Markies:
Jacky van Hout (11)
School: Salto basisschool Floralaan
Hobby: hockey
Leuk om te vertellen: Jacky is een zoon van een hofdame en een oud stadsprins. Het carnavalsbloed
stroomt dus door zijn aderen.
Heeft het meeste zin in: de carnavalsoptocht op de mooie praalwagen
Carnaval in Lamoegat is: KEI gezellig
Markiezin:
Naam: Fleur van Bakel (13)
School: St. Joriscollege
Hobby’s: hockey, dansen, afspreken en logeren, carnaval vieren
Leuk om te vertellen: Ik wilde al heel lang Markiezin worden. Mijn vader was stadsprins, mijn moeder zijn
hofdame. Toen ging ik heel vaak mee en wilde ik heel graag Markiezin zijn. Nu ben ik het en ben super blij.
Heeft het meest zin in: scholenbezoek en de optocht
Carnaval in Lampegat is: super leuk en gezellig
Heraut:
Bente van de Beek (10)
School: De Trinoom
Hobby’s: hockey, tekenen, carnaval vieren
Leuk om te vertellen: Ik ben heel blij dat ik Heraut mag zijn. Sinds ik vorig jaar werd gekozen bij de
Markiezing kijk ik er al naar uit! We hebben echt een super leuk groepje

Heeft het meest zin in: De optocht en langs de scholen gaan
Carnaval in Lampegat is: Heel leuk en gezellig!

Lakei:
Wies Janssens (12)
School: Geert Grote school Zwolle (tot voor kort: basisschool Floralaan)
Hobby’s: Hockeyen en carnaval vieren
Leuk om te vertellen: vanwege het werk van mijn vader zijn we net verhuisd naar Zwolle. En het gekke is: ze
vieren daar ook carnaval!!! Weliswaar niet zo vet als in Lampegat, maar toch……
Heeft het meest zin in: de optocht!
Carnaval in Lampegat is: super, super leuk en gezellig!! Salaaiiiiiiii
Nar:
Olivier Driessen (10)
School: Trinoom
Hobby’s: hockey, carnaval, afspreken met vrienden
Leuk om te vertellen: Ik heb er super veel zin in, we gaan er een mooi feestje van maken!
Heeft het meest zin in: De scholen bezoeken en de optocht op de nieuwe wagen
Carnaval in Lampegat is: het leukste feest wat er is
Dansmarietje :
Suus van Rosmalen (11)
School: Salto basisschool Floralaan
Hobby’s: hockey, gym, zwemmen, skiën, musical.ly en met vriendinnen spelen
Leuk om te vertellen: Suus is altijd in een goede bui. Soms een beetje onhandig. Thuis is ze de oudste van 4
kinderen, 1 zusje van 10 en tweelingbroertjes van 8. Ze is samen met Coco het eerste dansmarietje van het
jeugdgezelschap.
Heeft het meest zin in: Ik heb overal zin in, het lijkt me vooral leuk als we naar het bejaardentehuis en de
scholen toe gaan
Carnaval in Lampegat: Gewoon superleuk en gezellig
Dansmarietje:
Coco Geerts (11)
School: Salto basisschool Floralaan
Hobby’s: skiën, golfen, bakken, shoppen en op vakantie gaan
Leuk om te vertellen: Coco houdt heel erg van carnaval sinds haar vader in 2012 stadsprins was..
Heeft het meeste zin in: de optocht. Carnaval in Lampegat is de leukste feestdag van het jaar!

